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sina många andra uppgifter till dess materiella och

andliga styrka och hålsa.

Må jordbrukaren, bonden, arbeta i det medvetan-

det, att ban utfor en oerhort stor ocb viktig gårning

i fosterlandets tjanst! Må ban ba den saken klar

for sig, att det i bog grad beror just på bonom, bum
Sverige skall kunna utova sin sjålvbeståmningsrått

ocb overbuvudtaget kunna bålla ut under bårda,

provande och odesdigra tider!

Men må också alla andra samhållsklasser, i kanslan

av sitt beroende av jordbruksnåringen och i kanslan

av gemensamt ansvar for vart kara fosterland, gora

vad på dem ankommer for jordbrukets basta och dar-

med också i sin mån medverka till ett sjålvstandigt

och lyckligt Sverige!

Getapojken som blev kyrkochef.

Av

Cecilia Bååth-Holmberg.

I Sverige ha alitid begåvning och viljekraft haft

svangrum att slå sig fram. Det bar i vart urgamla

demokratiska land icke funnits hinder for en duktig

man ocb en bra man att från de enklaste villkor

vinna en bog areplats, tillkåmpad vare sig med mera

rent varldsliga eller andliga vapen.

Framfor allt de senare.
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Bland Sveriges biskopar och årkebiskopar torde

vida fler ha sett dagen i ringa och obemedlade hem
an i adelspalats eller i rikemans hem over huvud
taget.

En sådan var också Jonas Rothovius, superinten-

dent i Kalmar 1618.

Kalmar stift, som med sin siste biskop, H. Tottie,

gick i graven 1913, var då något mer an 300 år;

det tillkom namligen 1603, ehuru ej genast som
biskopsstift, utan som »superintendentia», vilken 75

år senare, 1678, upphojdes till sjalvstandigt stift

under egen biskop.

Av superintendenterna var Rothovius den andre

i ordningen; hans oden aro for langesedan forgåtna,

men hans historia kan dock uppletas hår och var

i gamla pråsthåvder och ar som en vacker saga från

gamla tider.

Det var ett litet mycket fattigt hem vid Bolmens

strand i Angelstads socken langt borta i smålåndska

obygderna. Dår foddes den 1 november 1572 ett

tvillingpar, två gossebarn, Jonas och Isak.

Folket i den socknen hade vordnad och respekt

for låskunnighet och lårdom. Ty dess kyrkoherde,

psalmisten Georg Marci, brukade enligt kunglig be-

fallning flitigt uppmana bonderna att sånda sina

barn i skola.

Gustaf Vasa hade namligen låtit utgå en allmån

uppmaning till Sveriges dannemån att hålla sina

barn till skolgång, forsåkrande dem, att han skulle

sorja for undervisningens behoriga gang.
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Att de små tvillingarnas foråldrar dårtill voro

fromma månniskor, kan man forstå dårav, att de

vid sina gossars fodelse gjorde det loftet, att en av

dem skulle bli en Herrens tj anare.

Båda kunde de naturligtvis inte få bli larda mån;

det var mycket nog, att en av dem skulle hållas i

skola av en fattig smålandsbonde,

»som på en sextondel

sett svedjan alla år slå fel,

sått tio kappar och fått nio,

sett sedan, hur dess enda hast,

i skjuts ihjålsprångd, låg i diket — — ».

Den forstfodde av de båda tvillingarna var Jonas,

och darfor var det han, som skulle stiga upp mot

lårdomens hojder, medan Isak skulle stanna kvar i

fadernestugan och på den lilla hemmanslotten, ett

sextondels mantal.

Båda två larde emellertid enligt kungens befall-

ning att lasa i bok, och båda visade sig val begå-

vade.

Fadern harstammade egentligen från en gammal

offleersfamilj, och som arvegods fanns det i hemmet

en i den tidens bondstugor sållsynt skatt: några

bocker, bland dem en kyrkohistoria.

Och nu vidgades de båda brodernas tankeliv langt

ut over både fådernehemmet och sockengransen.

Bland annat laste de om två stora religionens

hjaltar, Huss och Luther, samt att Huss var fodd

i ett bondetorp och Luther i en dagakarls lerkoja.

Detta blev livsavgorande. Sarskilt Jonas, som

visste sig forutbestamd till något hogt och stort,

det hogsta som tankas kunde, att en gang liksom
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den hogvordige herr kyrkoherden från predikstolen

tala till allt sockenfolket, grubblade natt och dag

på, kur också han skulle kunna bli en man sådan
som Huss eller Luther. Dårtill kravdes, det forstod

han, mycken flit i skoian och mycken låsning.

Det fanns i socknen en scholaris calrnariensis, en

något aldre och ur mera vålbårgat hem kommen
bondgosse, Peter Larsson, redan sedan ett par år

eller mer lårjunge vid Kalmar larda skola. Efter

långa overlåggningar med denne begav sig Jonas,

just nio år gamma], till fots till Kalmar »skole-

stufwa», dår »skolemestaren Herr Lars» med flera

lårare, herr Månnis, herr Truls, herr Broder och

herr Borje, undervisade mestadels fattiga djaknar i

både teologi och andra grenar av månskligt vetande.

Kalmar skola ansågs vara en av de basta i lan-

det, och undervisningen var efter tidens fordringar

hogt uppdriven.

Den lille fattige, lashungrige och kunskapstor-

stande Jonas iick emellertid som så mangen annan
liten djåkne — till och med i langt senare tider —
på egen hånd forvarva medel att samtidigt åtmin-

stone nodtorftigt tillfredsstalla både sjalens och krop-

pens hunger. Han blev »passopp» och springpojke

for en av dessa herrar »lasemestare», som dock ej

torde ha tillhort de battre elementen inom bild-

ningens varld.

Den lille skoledrengen tankte kanske mer på Huss
och Luther och sin egen stora bestammelse an på
borstningen av sin barske herres skor och byxor.

Till sin magra, smala kost flck han dårfor också så

mycket stryk och hugg och slag, att både livsmod

och laslust till slut forsvunno
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Två år holl han dock ut. Sedan smog han sig

bort, utmårglad, forskråmd och skygg.

Ensam och svulten, med alla sina vackra drom-

mar krossade, med sin livsbana skovlad, langt innan

den blivit betrådd, irrade han omkring på vågar

och stigar. Hem tordes han icke gå. For alla mån-
niskor var han rådd.

Då motte honom en dag pråsten i Årby forsam-

ling, pastor Bjorn. Den lille gråtande vandraren

våckte måhanda hans medlidande, eller han tyckte

sig gora en god gårning, nar han tog sig an denna
lilla månniskospillra genom att såtta honom till

vallare for sina getter. Kanske, som det också såges,

att denne kyrkans, men icke vår Herres tjånare,

begagnade sig av den fattige gossens vårnloshet.

Om dagarna levde nu gossen med sina djur i skog

och mark, och om natterna sov han hos dem.

Getstallet var inhyst i ett kallarvalv under sjalva

kyrkan, alltså ett gammalt gravvalv. Hår krop gos-

sen in bland killingarna, som han var god vån med
och holl av, och sokte vårma sig mellan de raggiga

små djuren.

Så gick det under nya tvanne år av ensamhet,

svalt och nod. Jonas var nu tretton år och hade
glomt både Huss och Luther och alla sina ljusa

drommar att bli en den kristna trons forkåmpe.

Hemma i stugan hade foråldrarna emellertid stor

sorg, och forgåves hade de i Kalmar stad och dess

omnejd letat efter sin forsvunne gosse. Borta var

han, och borta forblev han.

Men loftet vid barnens fodelse var heligt; det

maste hållas. Och når Jonas nu så sorgeligen och

hemlighetsfullt omkommit och dott, så skulle i stål-
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let Isak bli loftets ocli bobens man och studera till

pråst. Men icke i Kalmar, som visat sig så farligt,

utan i Våxjo, dår det också fanns en lård skola.

Dit hade just då kommit Per Larsson, Jonas' van

och fortrogne under den hoppfyllda vandringen till

lårdomens paradis i Kalmar. Denne blev nu »hand-

ledare» eller præceptor puerorum for den tretton-

årige nykomlingen från hemmabyn.

De talade mycket med varandra om Jonas och

hans ode, och de voro ense om, att han icke kunde

vara dod. De besloto darfor att ge sig ut på spa-

ning efter honom i socknar och byar, i gårdar och

stugor.

Omsider spårade de upp honom och hittade honom

bland killingarna nere i gravvalvet.

Nu ville de strax ha honom med sig dårifrån.

Men Jonas krop ihop bland sina vanner getterna.

Han ville inte ut bland månniskorna mera. Han
ville stanna i gravkallaren och i skogen.

De bådo honom och de trugade honom: han skulle

komma med, han skulle folja dem; de skulle aldrig

ltama honom ensam.

Nej, han ville inte — han tordes inte — han

kunde inte. Trasig, forvildad, forkommen som han

var, ville han inte folja dem.

Men de stodo fast, två mot en; de slappte honom

inte; raddas skulle han, Jonas, deras forlorade och

återfunne bror och van. Till slut iingo de honom

också med sig.

Och så kom Jonas for andra gangen i skola.

Isak slappte ej mera taget. Han lamnade ej sin

tvillingbroder allena en endaste stund; han laste

med honom och kampade med honom, tilis forste-
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ningen borjade mjukna och hoppet vakna och dår-

med i fornyad styrka åter långtan att i alla fall bli

en om an så ringa Guds tjånare på den våg, som
Huss och Luther, de store, for honom åter levande

vordna forebilderna, utstakat.

Men Peter Larsson vid Våxjo gymnasium var just

ej någon så dugande præceptor. Och dessutom —
en fattig liten djåkne hade i Våxjo ej så goda fram-

tidsutsikter som i Kalmar. Ty dår brukade den

milde och nådige konung Johan med det for arma
och medellosa barmhårtiga hjårtat årligen låta »tu

små djåknar på tu års tijd bliffwa uppehållne medh
klådher oc fodhe uthi slottsskriffwarens stugun, dock

medh teth forordn, att the skulle flijteligen oc som
thet sig bor achta theres scholestufwugång oc lår-

dom — —».
*

Och i det stycket visste broderna med sig, att

deras uppsåt var årligt.

Dessutom — det var i alla fall något fornåmligt

med Kalmar skola; ty undervisningen dår var så

fortråfflig och så ansedd, att djåknarne kunde be-

giva sig omedelbart dårifrån till utlåndska univer-

sitet och begagna sig av den lårda i strångare ve-

tenskapligt skick meddelade undervisningen dår-

stådes.

Också till dessa akademiska utlandsresor brukade

mera framstående djåknar erhålla hjalp av den milde

och nådige konung Johan.

Hårtill kom vidare, att en ny scholemestare nu
forestod låroverket, den av sin samtid hogt varde-

* Konung Johan IILs brev år undertecknat : »Skriffwet på
ivårt Slott Calmar d. 31 maj 15S6 uthi wår regementstijdh på
det adertondc.T
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rade Lars Andersson, for eftervårlden kand såsom

»Cronkjortarnas stamfar».

Åter vandrade Jonas den långa vågen till Kalmar.

Men nu tilisammans med sin tvillingbroder och fast

besluten att ej giva tappt.

Den nye rektorn tog genast med in tresse kand

om de båda broderna ock undervisade dem sjalv

både i grekiska, våltaligket ock andra amnen.

Som två lovande nnga man kommo de darefter

till Linkopings ånnu mera ansedda låroverk, dår

studierna ntvidgades till teologi, bebreiska m. m.,

ock dar Jonas i prosten Petrus Magni vann ett stod

for livet.

Ock nu skiides de båda broderna, som så troget

band i kand vandrat framåt på lj usets bana.

Jonas blev av sin faderlige van med elva riks-

daler i fickan sand till universitetet i Rostock, dar

kan fick åkora forelasningar av kogt beromda teolo-

giska larare, bland andra professor Chytræus.

Hans broder Isak begav sig daremot till Uppsala

ock blev dar så val kand, att kan som informator

fick folja de båda unga »kerrarna Axel ock Gabriel

Oxenstjerna» på deras studiefard till tyska univer-

sitet, aven Wittenberg.

Så kåde flera år gått, ock broderna bade varken

traffats eller sport något av varandra.

En dag begav sig Isak i Wittenberg till den store

larofaderns, Martin Lutkers, grav i domkyrkan. Nar

kan nalkades, stod dar redan fore konom en ung

man forsankt i bon ock tankar.

Det var Jonas, som utan att veta om sin broders

darvaro, från Rostock kommit till Wittenberg for

att dar studera vidare. Med frojd ock gladje forenade
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nu de båda broderna åter sitt studiearbete, Isak allt-

jåmt som ledare for de båda broderna Oxenstjerna.

Ånnu ett par år av trågna studier for flera av

Luthers namnkunniga eftertradare ; och så blev Isak

år 1600 hemkallad for att bli hovpredikant bos Karl

IX och den lille prins Gustaf Adolfs forste ledare

och lårare.

Nu var det Jonas, som i hans stalle blev infor-

mator for Sveriges blivande store rikskansler och

hans broder. Och som sådan samt på deras bekost-

nad fick han an vidare utbilda sig; 1602 foljde han

sin broders forna lårjungar till Jena, dår han sjålv

blev magister 1603, varefter han fick vara de båda

unga herrarna Oxenstjerna foljaktig på en lang resa

i Tyskland och Schweiz.

Som en lard och ansedd man återvande han till

fosterlandet och blev 1604 prastvigd-i Våxjo. Hans
forstå prasterliga uppdrag var att som predikobitrade

tjånstgora i sin hemsocken, Angelstads forsamling,

vårs dåvarande prost, hans van och vålgorare Petrus

Magni, var sjuk och bruten samt oformogen att

skota sitt kali.

Så återkom den smålandske bondsonen och geta-

pojken från Årby gravkallare till fådernehemmet,

dar dock både far och mor for lange sedan voro

doda. I stallet fann han i sin formans dotter Sven-

borg en trofast och hangiven maka samt ett eget

hem. Med en sons hangivenhet vårdade han sin

sjuke svarfar, som inom kort dog i hans famn.

Hans barndoms drom att från predikstolen i socken-

kyrkan få tala till folket hade emellertid gått i upp-

fyllelse. Efter prosten Magni dod blev han av for-

samlingen vald till dennes eftertradare och darjamte
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trots sin ungdom — han var då endast 33 år —
genom enhålligt val av alla Sunnerbo hårads pråster

utnåmnd till deras kontraktsprost.

Under tretton år utvecklade han har en stor och

nitisk verksamhet; med kraft ingrep han vackande

och sporrande på olika omraden, framfor allt med
en åkta evangelisk-luthersk forkunnelse; han nojde

sig icke med att blott hålla en reglementsenlig son-

dagspredikan ; under veckans dagar holl han både

bibelforklaringar och predikningar.

De forfallna kyrkorna, som utplundrats i reforma-

tionens forstå dagar, forsokte han med iver att åter

satta i vårdigt skick; han lat forbattra dem både

in- och utvåndigt och lat anskaffa nya klockor i

stallet for dem, som Gustaf Vasa beslagtagit och

nedsmålt.

På en av dessa, i Angelstads kyrka, står en in-

skrift, en vers forfattad av honom:

Såsom alting thertil skapade ara

At the Guds nampns lof skola bara,

Sa ara ock klockor wid Kyrkio och Dom,
At kalla til samman mang christ^n from.

Gud ware lof for medel alla

Thermed han os wil sammankalla

Til at hora hans saliggorande ord.

Theraf sig frojde himmel och jord.

Under alla sina stråvanden for folkets hojande

hade han kraftigt stod av brodern och sina forna

disciplar, de båda broderna Oxenstjerna, som allt-

jåmt omfattade honom med vånskap och aldrig ne-

kade att bistå honom, åven i hans personliga ,be-

kymmer, som ej voro små. Ty det lilla smålåndska
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kaliet råckte ej till for den standigt våxande barna-

skaran. Sarskilt visade Axel Oxenstjerna en trofast

hågkomst av de gamla tiderna i Wittenberg oeh
Jena.

Men Jonas Rothovius fick ej, som han onskade,

leva och do i sin avlagsna hembygd.
Ryktet om hans stora lårdom, hans sållsynta

predikokraft samt hans flardfrihet och godhet var
stort. Redan ett tiotal år innan hans broder Isak
blev biskop i Åbo, blev Jonas av Gustaf Adolf 1618
utnåmnd till superintendent i Kalmar over det sedan
1603 sjalvstandiga stiftet.

Har utforde han ett stort arbete i den kristna

kulturens tjanst. Han var en våldig predikare, och
i skaror strommade folket till den gamla, efter dan-
ska kriget och branden 1611 djupt forfallna dom-
kyrkan for att lyssna till hans varma, vackande ord.

Sjalva kyrkan blev också har genom hans for-

sorg återupprattad och forsatt i ett någorlunda vår-

digt skick.

Åven laroverket, från vilket han hade så många
både morka oeh ljusa barndomsminnen, omdanade
han; han ombildade det till ett collegium, dar under-
visningen bestreds av en rektor, en teologie lektor,

en konrektor samt nodiga underlårare. Det har sagts,

att Kalmar skola i honom haft en av sina mest
nitiska framjare.

Van som han var av okad folkbildning och bok-
ligt vetande, drog han också forsorg om att den
unga stiftsstaden fick ett eget boktryckeri.

Endast hans egen obenagenhet for aretecken och
utmarkelser hin4rade honom att bli Svea rikes arke-

biskop.
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Lange fick han dock icke verka i Kalmar stad

och stift. Hans hålsa var tidigt bruten, kanske en

foljd av barndomens umbaranden och de två åren

med killingarna i gravvalvet.

Han dog vid 53 års alder 1625, två år innan hans

broder Isak kom att intaga den flnska biskopsstolen

i Åbo.

Och det var i Kalmar både stor sorg och mycket

tårar den dag, då »salig M. Jonæ Eothovius leka-

men med stor myckenhet blef ford till sin vålbe-

stallde hvilokammer».

Om socker.
Av

L. N. B.—L. R.

Vi ha ofta den forestållningen, latt kånnedomen

om de matnyttiga våxter, som lamna bidrag till det

s. k. finare koket, ar en jåmforelsevis ung kunskap-

Att de gamla egyptierna redan på Keops tid anvande

radisoir och att våna forfader, de fcrigieka germa-

nerna, som strovade omkring i nrskogar och på

havsstrander, kladda i djnrhudar, att de forstodo att

uppskatta sparriisens fina smak, det tyckes oss sall-

samt.

Men det finns också hnshållsvaror, som nu åro så

allmant anvånda, att vi ej rått kunna tånlka oss ett

hiishåll utan dem. Vi forestalla oss helt oreflek-

terat deras bruk såsom uråldrigt.


